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 4 عدد الصفحات 2عدد األسئلة 

 

               1الصفحة 

 

 

 

 مادة التوحيد

 مما يأتي:الصحيحة  اإلجابةاختاري  فقره )أ( السؤال األول:

   الركن الخامس من إركان اإلسالم-1

 اإليمان بالمالئكة-4  اإليمان باهلل-3  حج البيت -2

 يصوم المسلمون في شهر -2

 شعبان-3  رمضان-2 رجب-1

 ..................الحج المبرور ليس له جزاء إال -3

 الجنة-3 النار-2 الحديقة-1

  أركان اإلسالم -4

 خمسة-3 أربعة-2 ثالثة-1

 يذهب المسلمون للحج في  -5

 أبها-3 الرياض-2 مكة المكرمة-1

 يصلي المسلمون في رمضان صالة  -6

 التراويح-4 الوتر-2 الضحى-1

 اإليمانعدد أركان  -7

 عشرة-3 تسعة-2 ستة-1

 الملك الموكل بالوحي هو -8

 أبو هريرة-3 جبريل-2 محمد -1

 من أعمال المالئكة الكرام-9

 كتابة أعمال العبد-3 الزكاة -2 الصالة-1

 خلق هللا المالئكة من-10

 نار-3 نور-2 طين-1
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 ييا صغيرت  أحسنت  

 انتقلي للصفحة التالية 
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 ( أكملي الفراغ بما يناسبه من كلمات   ب ) سؤال  فقره 

 (    القدر - منالرح – ذي الحجة  –  الثاني  –  اإليمان–هللا عز وجل   -الربوبية )

 .هو ................الذي خلقنا وخلق جميع البشر  -1

 ..هو إفراد هللا تعالى بربوبيته وألوهيته واألسماء والصفات ......معنى ............... -2

  .من أسماء هللا الحسنى ..................... -3

 دليل على توحيد .......................... قال تعالى : )وما خلقت الجن واإلنس إال ليعبدون ( -4

 اإليمان بالمالئكة هي الركن .......................... من أركان اإليمان -5

 يحج المسلم في شهر ................................... -6

 الركن السادس من أركان اإليمان هو اإليمان بـ ........................ خيره وشره -7

 

 )ب( مايناسبة في العمود  )أ( صلي من العمود ( جـه )سؤال فقر

 ب  أ

 من اإليمان بالمالئكة  اإليمان بالقرآن الكريم 

 من اإليمان باليوم اآلخر  اإليمان بجبريل  

 من اإليمان بالكتب   اإليمان بالجنة والنار 

 

 

 

 

 

 

 

  التوحيدمادة تابع 

10 

 

3 

 أنت  أكثر من رائعة

 تاليأذهبي للسؤال ال
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  الفقهمادة   
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 أمام العبارات التالية:: فقرة ) أ ( ضعي عالمة ) صح ( أو )خطأ ( ثانيالسؤال ال

 )     (أوقات تسن فيها قراءة آية الكرسي عند النوم -1
 )    ((  يقال عند الدخول للمسجد )اللهم افتح لي أبواب رحمتك-2

 )     ( المسجد سلوك صحيحإزعاج المصلين برفع الصوت في -3

 )      (تحية المسجد من آداب دخول المسجد-4

 )     ( دعاء الخروج من المنزل )بسم هللا توكلت على هللا والحول وال قوة إال باهلل(-5
 )    ( عورة المرأة من السرة إلى الركبة-6

 )    ( من شروط الصالة إزالة النجاسة عن البدن-7

 

 :أتياختاري اإلجابة الصحيحة مما يسؤال فقرة )ب( 

 أعظم آية في كتاب هللا هي-1

 سورة الفلق-3  سورة الناس-2 آية الكرسي-1

 وردت آية الكرسي في سورة -2

 البقرة-3 إلخالصا-2  الفاتحة-1

 سنة( في آية الكرسي التأخذه ) قوله معنى -3

 النعاس-3  الخوف-2 الضحك-1

 : تعالىهللا إلى لبالد أحب ا-4

 مساجدها-3 مدارسها-2  شوارعها-1

 دخول المسجد من آداب -5

 رفع صوته-3 باليمين  دخليأن -2 بالشمال دخلأن ي-1

 يقال عند الخروج من المسجد -6

 لحمد هللا-3 غفرانك-2 اللهم إني أسألك من فضلك-1

 التي تشرع داخل المسجد من العبادات -7

 الزكاة-3 قراءة القرآن-2 األكل والشرب-1

 

 

14 

 هيا ننتقل للصفحة األخيرة يا رائعة

7

 

7
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 تابع مادة الفقة

 أمامه:ضعي خط تحت العبارة الخاطئة ، ثم قومي بتصحيحها في المربع الذي سؤال فقرة )جـ ( 

  يبدأ وقت الظهر من غروب الشمس

  الرياضفي قبلة المسلمين  

  عورة الرجل من السرة إلى القدم 

 

 

 إال بها حال تصسؤال فقرة )د( أكملي : للصالة شروط تسعة 

 التمييز-3 العقل -2 اإلسالم-1

 
4-........................... 

 
 ستر العورة-5

 
 إزالة النجاسة-6

 
7-.......................... 

 
 إستقبال القبلة-8

 
9-............................. 
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 قد أنهيِت اختبارك بنجاح، ور المستقبل ن فخورة بِك يا

 أ/

3 

 

3 

 


